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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៥៨ (ស្រីទុគ៌ត) 

រតវឆ្ងា យពីរបុំស្ររងារសំ្ាយ៉ា ងណាជនអ្នរឆ្ងា យពីស្រុរទទររ៏រងារសំ្ាយ៉ា ងទ ោះដែរ 
ស្រទេរទ ើលទវវង ស្ត  ំ  យអាយទ ើញដតជនឯទទ ៀតដែលខ្លួនពុំស្ា ល់។ យូរៗស្ពលឹងននស្រុរ 
ទទរអ្ស្ងន់រឭរទេើងទ្វើទឹរ ុខ្ឲ្យទស្រៀរស្រ ំទ្វើចិតតឲ្យចទងអៀតចងអល់ ទ្វើដននរឲ្យរលីងរទោង។ រាល់នងា 
ជនអ្នរឃ្លល តស្រុរស្រទេរទ ើលទៅទិរដែលស្រុរខ្លួនធ្លល ប់ទៅ។  ារោន់ តងៗ ទនលៀងធ្លល រ់ តងៗ ជន 
អ្នរឃ្លល តស្រុរឳបនែរពំោះអ្ងវរអាររខទទវតាឲ្យែឹរ ខំ្លួនទៅស្រុរវញិ។ ទ ោះស្រុរងមីដែលនិតយទៅ 
មានការរបាយ និងរ បូរហូរទហៀរ៏ពុំែូចស្រុររទំ ើ តទយើងទទ។ ស្រុរទយើងអាស្ររ់ ស្រររំត់ 
លបំារទវទ យ៉ា ងណារ៏ទោយរ៏ស្រុរទយើងជាស្រុររុខ្ែុ រ   ដែល ញចិតតចង់ឲ្យទៅ។ ចង់ឲ្យ 
ដតទៅរហូតែល់អ្រ់ជនមជីវតិ។ ចាបយ!ំ ឳ ចាបយ ំគឺ រោរ់រតិទយើងឲ្យយជំា ួយចាបទ ោះ ង។ 
ថាទបើមានែ ឹំងអ្វីពីស្រុរទយើង ជនអ្នរស្ាត់ស្រុររ្ុោះភ្ញា រ់ទោតចង់ែឹង ចង់និយយចង់ឮដតទគ 
និយយដតពីស្រុរខ្លួនទ ោះ។ រាល់ទវោ ទយើងគយគន់រទងេតររទ ើលរនុងបណាត  នុរស ដែលទែើរ 
ដស្រងទ ើញអ្នរណាមាន រ់ដែល រពីស្រុរទយើង។  

ឳ ចិតតស្រោញ់ស្រុរទនោះ!  ិនថាស្រីស្បុរទទ ចាប់ចិតត ចាប់គនិំតជាពន់ទពរ។ ចិតត 
ស្រោញ់ស្រុរទនោះ  ចំិតតទយើង ឲ្យជួបស្បទោះនឹង ទ រទចេត ្ំៗ  ឯទទៀតជាទស្ចើន មានចិតត 
ស្រោញ់ស្បទទរជាតិ ស្រោញ់ជាតិ និងស្រោញ់ស្បជាជនទយើងជាទែើ ។  

អ្នរដែលបានស្ាត់ស្បារទចញពីស្រុរទៅទៅពឹងអាស្រ័យស្បទទរទគទទើបស្ា ល់តន លននចិតត 
នឹរស្រុរទនោះពិតៗ។  ងទទវនឹីរស្រុរ ស្រោញ់ស្រុរ ស្រោញ់ជាតិ ស្រោញ់ដខ្មរ តា លោំប់ជាន់ 
ថាន រ់ និងលអំានដែលទយើងបានទរៀបរាប់ រទនោះ។  

រាស្តីទនោះ  ងទទវនិីន្ទ្ ្ និលរ់ទស្ោះ។  ីងចនរ្៏  ំងនិយយពីទនោះពីទ ោះ ស្ាន់ដរ 
អ្ សុរ។  ងទទវអី្ងាុយទលើ កាត ទងឿរនុងខ្ ្បរ់ ូរឲ្យបទុ បុស្តី្ីតា។ 

 ងបទុ បានអាយុជាងែប់ដខ្ទហើយៗ  ងទចោះចាប់ទោងទែើរទចោះទវលើយ ួយមា៉ា ត់។ ដែលរតឹ 
ដតទអាយ ង រ ីងំពីរស្រោញ់ខ្ល ងំទៅទទៀត។  

រាស្តីស្គបនរបងងឹតារទពញ។ ខ្ងទស្ៅជុវំញិ ោ្ះ ងទទវឮីរូររទទោះ ួយឈប់។  ងស្ពឺខ្លួន 
ខ្ា រៗ រត់ទៅទ ើល។  ងន័យតរេមា តបតិមាន ហានជាទស្ចើនព័នធ ោ្ះ ង រួចមាន ហានស្បា ំមាន រ់ 
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ទទៀតស្បោប់ទោយអាវុ្ស្គប់នែទែើរចូល រ។  ីងចនរ្៏ស្រឡងំកាងំទ ើលជន ងំអ្រ់ទោយទាល 
វាចាញ័រថាាៈ  

ទោរមានការអី្? 
ទយើង រទនោះមានការ។  
លោំប់ទ ោះ ពល ហានរ៏ចាប់ ងទទវ។ី រឯី ហានឯទទៀតរ៏រ្ុោះទៅចាប់ យបទុ ទលើរ 

ទេើង។  ីងចនទ្ ើញែូទចាន ោះរ៏រ្ុោះទៅែទ តើ  បុស្តីដែលភ្ញា រ់ដស្ររយសំ្ទហឹងអឹ្ងរង។  ងទទវដីស្ររ 
ដែរ ដតដស្ររពុំរួច តបតិពួរ ហានខ្ប្់មាត់ជាប់។  ងស្បឹងបស្ ោះយ៉ា ងអ្រ់ទហឹំង។  

ការស្បេូរទនោះ មានទេើងយ៉ា ងគួរឲ្យទខ្ល ចចិតតអ្ទនរបបការ។ តុ ទូ ទៅអី្ែួលទរល។  ិនយូរ 
ប៉ាុ ម ន  ហានចាប់ ញ ងទទវែីល់ខ្ងទស្ៅមាត់ វ រ។  

ជួយ ងទោរទអ្ើយ! 
រដស្ រទនោះរ៏បាត់ឈឹងទៅវញិ ទោយ នុរសដែលចាប់ ងជាប់ពីទស្កាយស្ចបាច់រ ងជាប់ 

ទហើយមានវាចាថាាៈ 

ហា៎ា រៗ ជួយ ង! 
យី! កាមាទទ ឳស្ពោះមាេ រ់នងលទអ្ើយ! កាមាទោរ រទ្វើអ្វីយ៉ា ងទនោះ?  
ស្ត ប់ខ្ាុ ទំអាយ ន់។ ជាង ួយឆ្ងន  ំរទហើយ ទយើងដបរាន ។ ជាង ួយឆ្ងន  ំរទហើយែួងចិតតខ្ាុ សំ្គប 

ែ ត ប់ទរចរតីទរនហា ួយយ៉ា ងលបំារនស្រដលង។ ទពលទនោះអ្នុរាវរយ៍ីចារ់ទរ ើទេើងារទពញខ្លួន 
ខ្ាុ។ំ ទអ្ើ! ខ្ាុទំ្វើ ងំប៉ាុ ម នទនោះទោយខ្ាុសំ្រោញ់អ្នរដត ួយ។  

ទរចរតីទរនហាទលើរូបអ្នររទស្ ើរទពញររនរខ្ាុ។ំ ទរនហាដត ួយទនោះឆ្ងបទវោះវួលទពញទែើ  
ស្ទូងខ្ាុ  ំ ទ្វើឲ្យខ្ាុែំទំ រ ិនបាន អ្ងាុយ ិនរុខ្ែុ រ  ទស្រៀរជានិចេ។ នងាទនោះ ខ្ាុសំ្បារចារអ្រ់ទុរខ 
 ងំពួងទហើយ។  

ទទ! ទទ! ទោររុទំ្វើែូទចាន ោះ ខ្ាុ ំិនស្រោញ់ទោរទទ។  
 យី! ឆ្ងន  ុំនស្បដររ ទពលទនោះស្បដររទទៀត! ទទវ!ី អ្នរលោះបង់គនិំតចារ់ទចាលទៅ ទរនហារបរ់ 

ខ្ាុទំលើរូបអ្នរ មានដតស្ល ប់និងររ់ដតប៉ាុទណាណ ោះ។  
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ស្ត ប់ឮែូទចាន ោះ  ងទទវរីលុតអ្រ់ស្ម រតី។ ារយរបរ់កាមា ួយៗ្ាន់ទរមើរនោ្ះដែលបាញ់ ងំស្បា ំ 
បីទិរ។  រអី្រ់រងឃ ឹ។  ងលង់រនុងទរចរតីនិតន័យ ួយររអ្វី រទស្បៀប ្ឹ ាម ន។  

រនុងទពលទ ោះ  នុរសមាន រ់ទោតទចញពីរបង រអាវុ្ទៅនែទ ើញនលឺទ លរចាងំែូចទ លរបទ ្រ 
រនុងទីងងឹត។  នុរស ិនស្ា ល់ ុខ្ទ ោះដស្ររថាាៈ 

ទយើ! ពួរអាតាម ត ឯង ាំន  រទ្វើរ មទពៀរអ្វី ងំយប់ទនោះ។ 
 ងទទវសី្ា ល់ជារ់ថា រំទេងរបរ់បុររដែលយររូន ង រឲ្យកាលទៅរិរទីស្ន ឌ  

 ងស្បឹងបស្ ោះយ៉ា ងអ្រ់ទហឹំង ទែើ បរីត់ទៅររ នុរសែ៏របបុររទនោះទោយដស្ររថាាៈ  
ជួយ ងទោរ! ជួយ ងទោរ! 

បុររនិយយទោយរំទេង្ាន់យ៉ា ងនឹងតបថាាៈ 
បាទ! ខ្ាុ ំរជួយ ង។  

កាមាដលង ងទទវ ីរួចទវលើយតបវញិភ្ញល  ាៈ 
អ្នរណា? ទោរស្គូឬ?  

បុររដែលទគទៅទោរស្គូទ ោះ ោន់មាត់ថាាៈ  
យី! កាមាទទ 

បាទ! ខ្ាុទំោរស្គូ។ 
ពួរ ហាន ងំអ្រ់រ៏ស្រឡងំកាងំ។  ងទទវសី្ពួយបារ ភយ៉ា ងខ្ល ងំស្ជាងមីវញិ។  ងទ ើញ 

ជារ់ថា ងវ ិររូនយស្បារែរនុងទពលទនោះ។ ដតមាត់បុររដែលទៅទោរស្គូទ ោះ ោន់ទេើងទទៀត 
ថាាៈ  

កាមា! ឯងស្តូវងយទចញពីទីទនោះជាស្បញាប់ រុគំបបឯីងទ្វើែូទចនោះឲ្យទស្ោះ។  

កា កានោ់វពត់ទលង ទែើរចូលរលុងទៅររទោរស្គូទ ោះ។ 
យី! ទោរស្គូអ្នរណា ិនស្ា ល់ ុខ្កាមា 

កាមា! កាមា! ឈប់ឯងស្ល បឬ់អ្ញស្ល ប់ 

(រូ រងចាតំា ោនភ្ញគទី៥៩ ទៅរបាត ហ៍ទស្កាយ)  


